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Kdo cU rtárod, vieho si rád viCmá,

co mu národ v paméf uvodí.

KOiár.



Predoiluva.

emu dávní slovanští pedkové naši se

klanli, v ochranu sebe a statek svj po-

roueli, není lze již zúplna vj^psati ani

dokonale vysvtliti.

Pohanští Slované byli u porovnání se

souvkými sousedy svými, s nimiž se hoj-

n stýkali, mladším národem v historii,

bájesloví jejich bylo tudíž chudší a u nich,

vyjma kmen polabský, tak mlce zakoe-
nno, že záhy již a ochotn pijímali víru

Kristovu. Oni sami nám bucT nieho ne-
zanechali o své víe, aneb co zanechali,

nás na mnoze ani nedošlo
; jediné v našich

národních písních, povstech, píslovích, po-

ekadlech a obyejích dochovalo se nám o

víe jejich nejvrnjší a nejživjší, akoliv

píliš skrovné svdectví.

A sporé zprávy, jež nám v staré dob
o nich cizinci, a to kesfané, v cizím jazyku,

v cizím psaní a myšlení zpsobu podali,

jsou velmi chybné a liché; nebot malou
známost míti mohli o vcech, ku kterým

žádného pístupu nemli, le pod ztrátou

života svého. A co za našeho asu o^ báje-

sloví slovanském psáno Hanušem, Safa-
1*



í k e m, Kollárem, Palackým, Tkaným,
A. Jungmannem, Hankou, Hilferdingem,

Schwenckem aj., bylo pi sepsání li-

st tchto na mnoze a s vdkem užito i sa-

mostatn zpracováno v takové strunosti,

bez které se spisovatel pi nedostatku výše

uvedeném a pi soudném tíbení všech pí-
stupných pramenv obejíti nemohl.

Kýž by tento spisek, jímž se bájesloví

slovanské, a jen v slabém nastínní základ-

ních jeho ástek, ponejprv jazykem eským
podává , vítán byl všem, již jakés takés

známosti o náboženství prvovkých Slova-

nv nabyti chtjí, pokud nám bádání na-

šeho K. J. Erbena jasnjší a rozsáhlejší

pohled neoteve na pole toto
,
ješt tak

nedostaten zdlané

!

V Praze 16. kvtna 1857.

J. F. Rozum,



Pravd podobno, že prosté ctní pírody mysl
Slovanv prvovkých na dlouho neupokojoválo,

že záhy sob utvoili jakous soustavu nábožen-
ských náhledv a že brzo ctili urité osoby božské.

U rozliných kmenv slovanských týtýž bh pod
rolinými jmény s jakousi vyhrazenou vlastností

býval ctn.
Víra jejich jest pozoruhodná a památná, pro-

tože se žádný pohanský národ v Evrop tak k
jedinobozstvi nepiblížil, jako Slované. Oni vzý-
vali jediného neoeského boha pod obecnými jmény:

Bog,') Svarog,')
jenž byl pánem všehomíra i ostatních bohv, kteí
2 nho pošli a Svarozici sluli.

V tomto prabohu,^) bohu bohv, poznávali ja-

kousi trojnosf a jmenovali jej

Triglav.1
Triglav vyobrazen byl s temi jakoby koru-

novanými hlavami, snad k vyznaení toho , že
spravuje trojí íši : nebeskou, zemskou a podzem-
skou. Oi a ústajeho byla páskou zlatou zastena na

') Srovnej frygické : ^(ayatov - boží.

') Srovnej sanskritské : svarga - nebe.

*) Tri sto boh, prahohú!

já sora stretou mátohu,
tam v ulici na rohu
chytala ma za nohu. Národní píse slovenská.

*) Srovnej Divá triformis neb Hecate u íman a Trimurti u
Ind. Mezi bájeslovím slovanským a indickým jest blízké
píbuzenství. —
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znamení, že híchy lidské nechce vidti a že o
nich mlí,^) v ruce pak držef me. Veli Triglav
(Terglou) v krajinských alpech a k vraný, je-
hož knzi opatrovali a jehož se k vštní užívalo,
byly jemu zasvceny. V pomorských mstech
Šttin a Volín stály božnice jeho.

Nejvyšší božství to zvlášt ctno bylo v tech
osobách: Perlina, Radgosta a Zemeny.

Permi.

Perun (Parom) jest sice praboh, ale již ur-
itjší výjev božství, jest bh spravedlnosti, vla-
da oboru povtrného, jako vzduchu, pohody,
dešt a hromu-). Perun neml z poátku žá-
dného vyobrazení, teprv pozdji vyobrazen byl
v božnici, jež u prosted doubravy stála a do
níž dv brány vedly, v postav starce, stojícího

na sloupu v šat rásnatém, hlava jeho ernovlasá
byla korunou ozdobena, tvá zamraenou kryl
hustý, kudrnatý vous, na nohou ml škorn, le-

vou nohou opíral se o zvonec, v pravé ruce dr-
žel lesklou medenici a v levé korouhev. Co bh
slunený nazýván byl též Jaso (Jes, Jese,
Chaso) a co dárce vichru slul Viehor, krásného
poasí Pogvizd a dešt Dažba (Dažbog).

Do božnice Perunovy sml toliko knz jeho
vstoupiti aneb pronásledovaný , který se k nmu
utekl, aby smrti ušel. Ped sochou Perunovou pá-
lili knží ohe z dubového díví a vyhasnutí ohne
tohoto bývalo smrtí trestáno.

') Takovýto pokus, sniiti Boha se zlem ve svété, jest vyjev
v historii lidské mysli zajisté pamtihodný.

') Jest-li Perlín v beznu hímá,
budeme mí hojnos vína. PHíjIgví eake.
Purom ti do duse! Poekadlo slovenské.
Paromova stela z~ blesk. Poekadlo slovenské.



v hájích, Perunovi zasvcených, konaly se

rady a soudy od knze, který u sborném shro-

máždní právo nalézal a ohlašoval lidu výroky
Peruna , boha pravdozkusných ordálií. Když
totiž nepostaovaly prostedky právní, aby se ob-

vinný ocudil,^) oistil, braly se na pomoc hoži

soudí/ , svatá cuda , aby totiž bh udem (zá-

zrakem) na jevo dal, vinen-li obvinný ili nic.

K oist takové užívalo se hlavn bud vody bud
ohn,^) tak že u p. ten, jenž pes žhoucí železo

bosou nohou šel, je v rukou držel aneb skrze

ohe šel, aniž by se byl popálil, aneb do vody
uvržen se nepotopil, za nevinného uznán byl.

Den soudní byl den slavný a první.*)

Perunovi byli obtováni býkové, volové, ja-

lvky ervené srsti, kozlové , ovce ano i zajatí

lidé, a božnice jeho nalézaly se v Kyjev, Star-

grad, Provenov, Rómov,*) v Novgorod, v Brn
i v Praze.

Radgost.

Radgost byl prostedníkem mezi Perunem a

lidmi, ujímaje se všech lidských poteb a záleži-

tosti^ zvlášt ochraoval pohostinství a kupectví,

sloužil bojujícím ve válce a pomáhal jim k vítzství.

Vyobrazen byl v postav mládence, elo je-

ho bylo ze zlata, na korunované hlav s kšticemi

sedla labuC s rozperutnýma kídloma, jednou

') Srovnej cudi/ - bývalé soudy k rozvedení hádek.

') Dv vglasn dv, u jedné sú desky pravdodatnc, u vtorej

me kivdy kárajúcí, protiv ima plamen pravdozvésten, i

pod nima svatocudnd*) voda. Lib. sád.

*) Lepšf tení snad jest svatosiídná.

') Odtud snad i poítání v témdni, yerj/'-úterý, co den druhý.

*) Srovnej Jlromové^ Rómové pole, na nmž svatý Vojtcli od

Prušák zabit.
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rukou tiskl na prsa svá štít a býí hlavou a v
druhé ruce držel sekeru.

Hlavní božnice jeho, v níž ctn byl pode jmé-
nem Karevíta, jenž ml tyry mužské a dv žen-
ské tváe a na prsech lví, na biše kohoutí hlavu,

byla v Rete, mst obodritském, na devíti ostro-

vech mosty spojených, stavna do tí roh a s

temi branami, z nichžto východní malá a k moi
položená jen pro knze urena byla. Okolo bož-
nice stál posvátný les.

Radgost byl zvlášt v Uhrích a na moravské
hoe Radgost (Radhoš) ctn.

Pode jménem Svantevít (Svatý Vid*) ctn
byl zvlášt v Arkon, na pedhoí ostrova Rány,
a vyobrazen byl o tyech hlavách a krcích, ke
tyem stranám svta obrácených, vlasy a vousy
ml pistižené, široký šat jeho dosahoval až po
kolena, v pravé ruce držel roh, na levé ruce, o
bok podepené, byl luk pipiat, a vedle nho le-

žel me, uzda a sedlo kon brny, kterýž jemu
zasvcen byl a jejž nejvyšší knz sám pásl a to-

liko sám na nm jezditi smL Na bronu tom i

Svantevít každé noci vyjíždl a bojoval proti ne-

pátelm svým: protož také knží ráno kon u-
prášeného a upoceného na svdectví toho uka-
zovali lidu svému.

Božnice Svantevítova stý-la na tyech slou-

pích, mezi nimiž rozesteny byly plachty, které

se jen o veliké slavnosti odstraovaly, aby lid

Svantevíta zíti mohl; nebo do svatyn sml
vstoupiti toliko knz, který u svatveer boho-
služby božnici tu vymetal a velmi asto z ní vy-

') Na svatého Vida,

co nebude nikda. Poekadlo slovenské.

(Jist že z doby kesanské' s úsméénou narážkou na po-

hanského boha.)
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bíhal pro oddechnutí, aby ani dechem lovím
boha nezneuctil, nerozhnval.

Svantevítovi se obtoval skot ped božnicí

a nejvtší slavnost se odbývala o žních, pi kte-

réžto slavnosti knz bral roh z ruky bohovy a
bedliv pozoroval, mnoho-li medoviny neb vína

z nho ubylo. Jest-liže zpozoroval, že málo z

rohu vypáchlo, pedpovídal rok úrodný, jest-liže

mnoho ubylo, prorokoval neúrodu. Potom vylil

medovinu tu ped boha, klan se jemu prosil za
úrodu, vítzství, zdraví a všeliké dobré pro sebe,

lid i všecku vlast, a roh, z nova naplnný, opt
dal bohu do ruky. Svantevítovi obtován byl
i piroh, kolá peveliký, sladký, jejž knz mezi
sebe a lid postavil a se tázal, zda vidn jest ili

nic. Když lid ekl, že by toliko piroh vidti
bylo, pál knz, aby i budoucn jím zakryt byl

;

jest-liže však lid ekl, že knze vidí, prosil tento

boha, aby budoucn úroda a tudíž piroh vtší
byl. Naež knz i lid piroh ten sndli.

Pi každém dležitém podnikání prorokoval
knz skrze brnu Svantevítovu a sice takto

:

Ti ady kopí, as na stevíc od sebe vzdálené,

byly položeny na zem, a jest-liže osedlaná brna
Svantevítova, již knz tikráte sem a tam pes kopí
pevádl, vždy pravou nohou naped pešla, aniž

by se byla kopí tch dotkla, bylo dobrým zna-
mením; jest-liže však o n zavadila, bylo zlé zna-

mení, naež od všeho pedsevzetí ustoupeno.
Pi velikých výpravách vojenských nesl knz

stanici, korouhev Svantevítovu, pod níž vše konati

volno a dovoleno bylo. Tetina vší koisti krom
dar náležela chrámu Svantevíta, jejž koistníci

pode jménem Porevífa ctili. Všecken poklad ten

byl v truhlicích uzaven a knžími opatrován.
Radgost byl po výtce ctn v lologast pod

jménem Jaroyita, v Koenici (Karencii) pod
jménem Riigevíta se sedmi hlavami a sedmi
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mei, na Velehrad pod jménem Vitíslava se

tymi hlavami na jednom krku, a v Praze pod
jménem Svantevíta,') Víta (Vida) na Vítov.

Zemena.

Zemena byla bohyní života a zmaru, obého

zárove, ponvadž v pírod nic naprosto nepichází

v zmar, aby se zas nevracelo k životu novému.

U Polaban a Poláki slula též Živa i Ži-

vena a byla dárkyní dlouhého i šfastného života.

Vyobrazovala se v postav ženské, majíc ob
ruce na záda pevržené, v jedné ruce držela bud
zlaté jablko aneb klasy, a v druhé bud hrozen

vína aneb kvítí se zeleným listem, a prosté vla-

sy její visely až ke kolenoum. Co bohyn jara

(mladosti) byla zvána Vesna, '^) co bohyn zimy

(smrti) zvána Morana."^) Zvlášt u Rus byla

') Svantevíl = svaté svtlo i svatý svtlý. Porovnej san-

skritské viti ::= svtlo, a v eštin z koicnc toho pocháze-

jící vitice = svíce.

Budeš bit jako Svatovid. Poekadlo eské' i polské.

') Po puti všéj z Vesni/ po Morami. Kuk. krul. Záb. 35.

*) Moena jej sypáše v noc rnu. Ruk. kr. Ccstm. 221.

Z jara se slavilo upamatování na zemele, snad jako

vítzství života nad smrtí, neb léta nad zimou, ehož stopy

podnes se u nás zachovaly v obyejích a písních národ-

ních. Tak v Polšt na bílou nedli po pošet topili bal-

van jeden, totiž snop konopí neb slámy v odní loví
oblékli, kterýž provodila celá ves k nejbližsi kaluži neb

rybníku, tam hodili jej do vody, zpívajíce žalostn :

„Smr vje po plotu,

šukajíc klopotu ;**

potom erstv dom utíkali, a kdo upadl, za to mli. že

toho roku ume.
V Cechách podnes dti z jara smr — pannu z všeli-

kých hadr vystrojenou — nosíce a topíce zpívají:

Líto, líto, líto,

kdes tak dlouho bylo ?
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ctna pode jmény Zlatá Bába a Lada/) co bo-

hyn lásky (radosti) a manželství. A požehnání,

jež Zemena v lét udluje, zosobnno v dtech
jejích Lei a Folel,-) jichž svatyn se nalézala na

Lysé hoe v Polšt.

Mimo hlavní božstvo to mli Slované mnohé
jiné bohy a bžky lesní, skalní a vodní, zemské
a podzemské, denní a noní, z kterých všech nám
nejbezpenji známi jsou tito :

U studánky, u studánky
ruce, nohy mylo

:

. fijala rže,
kvésti nemže,
až jí Perun pomže.

Smr neseme ze vsi,

léto nesem do vsi :

vítej léto líbezné,

obilíko zelené.
*

Maeno, Maeno !

Za koho jsi umela?
Ne za ny, ne za ny

;

ale za ty nevrné kesany. eské nár. písn.

Nesem, nesem Maenu,
na olej smaženu. Moravská národní píse.

Proti smrti není léku a proti J/ore/ie není koene. P. eské.
Moena na nj sáhla = smr ho clitla udáviti. Po. eské.
Pjdeš na Moráii := umeš. Poekadlo moravské.

') Ach Lado, Lado, srdce srdci bývá rádo. Písloví eské.
Za starodávna krásné panny nazvány lady.

Ulíivše nejkrasší /«r«, na jeho (Ctirada) cest posadichu.

Dalimil k. 12.

*J Heja Lele, Lek !

srdce sa mi smcjc :

kciF mám vo vrecúšku (mšci),
napijcm sa smelc. Národní píse slovenská.

Srovnej u Kek Eros a llijmen, jakoby ekl Lei -=1 láska,

po níž následuje zasnoubení, manželství - Polel. — Dlati
Lela Pohla = dlati nco neochotn, ledabylo. Po. polské.
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Blbog.

Blbog byl bh svtla i dobra, a držel v ruce

posvátné železo
,
jehož rozpáleného užívali pH

soudech božích.

Mnozí tvrdí, že Slované každého dobrého boha
Blbogem a zlého Cernobogem nazývali, dobrému
na díkuinní za obdržené štstí dkovali, toliko

jej žádajíce, aby se nehnval neb se nezjaril, zlému
pak se klanli ze strachu, by jim neškodil. Bl-
boga ctili pi hrách a radovánkách; Cernobogovi

však hlasem smutným a plativým pinášívali

krvavé obti, upalujíce mládence a panny. ^)

ernobog.

ernohog byl bh tmy a zla. Vyobrazoval

se v postav lva, jehož hnv ukrocovali aro-
dji, kteí na houslích (guslích) hrávali a tudíž

tito v nkterých zemích guslari nazýváni byli. '^)

Raraeli.

Rarach (Rarášek) byl bžek vichru a ne-

štstí. Zlý, popudlivý to duch, jenž lidi zlomysln
škádlil a sužoval. ^)

') eská národní píseu

:

Hoela lípa, hoela, jiskiky na ni padaly,

pod ní panenka ležela ; mládenci pro ni plakali.

jest snad památka na upalování takové.

Srovnej Belho(j a ernohog - dvé hory u Budysíua.

') Aby t ernohog ubil. Písloví malorus ke'.

') S kterým Raráskeví jsi se o to potázal ? Po. eské.

Aby t Karásek miloval. Poekadlo eské.

Hnvivý, rozvzteklený jako Raráiek. Poekadlo eské.

Jest Raráskem posedlý. Poekadlo eské.

Lid sob o Karáskovi vypravuje, že jest maliký, že se

schovává do mšce, do truhly, a kdo jej pi sob nosí,

tomu prý dopomáhá k štstí.
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Zinek.

Zrnek (Zmok) byl zlý duch, který v rozliné
zpsobe, nejastji co mokrý pták (kue), se uka-
zoval, lidem k služb byl, jim bohatství pinášel
a naposledy duše jejich sob vzal. |)

') Zrnek moidla nezstane, ani žába. Písloví eské.
V daždi, v plušti na ulici

kúra piští, kúra kií,
uslotnuo v blát stálo,

krk a nohy dlúhé málo.

Gazdina otvorí oblok,

nevediaci, že je to zmok,

vzala kúra a" vo vreci

položí ho k teplej peci.

Ked ožilo, sem tam kráá,
na vse strany pysk otáá.

Na peci nechala máti

hmiec plný s epou státi,

i slo k nmu nebožiatko,

to divotvornuo kuriatko.

Gazdina sa na to hnvá,
a^ ono si takto zpicvá

:

,Žeriem epku, na nálepku.'

^Parom zabiu takú sliepku \^

hospodárka zahešila

a za kídlo ho lapila.

Ked ho chcela o zem hodit,

zane plakat, zane prosit :

„Prosím pkn, milá paní !

prijmite ma do ochrany,

prinesem vám o len chcete

miluo, drahuo na tom svt.
Tá sa nad ním smilovala,

a nositi mu kázala

:

mast, sol, devo, striebro, zlato,

ona jedla, pila za to.

A však už potom zbadala,

o za hosta v dome malá :

hladala sa ho zprostiti ;

ale on nechceu pre iti.

I vymyslela vtipný klam,

že se museu umoit sám :
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Píknlík.

Pihulík byl pánem všech zlých duch i hésú,

a vyobrazoval se co bledý staec, mající dlouhou
bradu a bílým rouchem obvinutou hlavu. ')

Vlkodlak.
Vlkodlak byl lesní bžek, který po celém tle

srstnat byl, po lukách v malé a v lesích v ohro-

„Draho bude toho roku,

nanos teda, milý Zmoku,
pšenice mi na povalu,

tak zaslúžíš ešt chválu !"

Sotvy re ta ust jej vyšla,

už obluda nosit išla.

Kcd sa plnila povála,

žena dieru prevrtala,

ces po/alu do izbice

a z izbice do pivnice.

Z7nok ten nosí, nosí, nosí,

nikdá celií ncuanosí ;

naposledy dlouhou mukou
presiliu sa a rozpukou,

a tu baba rada bola,

že sa tcj škraty zbavila. Národní zpvanka álovenská.

') Chytrý jako Pikulík. Poekadlo slovenské.

Pibdka =r Švihlé, všetené, hnvivé dve. Po. slov.

Já mám v dom diovátko,
osiraluo ptáátko,
tenkuo ako topolík,

chytruo ako PihiKk. Slovenská národní píseíi.

U lidu slovenského jest Pikulík pachole as na palec
vysoké i neobyejné silné a kdo ho má, tomu pináší
štstí i práci zau koná ; ale na konec duši jeho si bere
v odplatu. Kdo ho prý první dostane, mže ho druhému
odevzdati a tento tetímu ; ale z rukou tetího více nikam
nepjde a do smrti pi nm ziistane. Odtud slovenská
poekadla: Nemohel jsem se ho ztriasti, jako Pikulíka. A
snad ti té kon Pikulík chová, ke sa ti také tuné. Musí
ma Pikulíka, ^ie mu té kon tak skáií. — Podobné po-
vsti jsou v Cechách i o Šotkovi a Rnráikovi. Viz Erbe-
novy povsti národní v Zl. K1. r. 1854.
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mne postav chodil, lidi zaluzoval a je v jesky-

ních neb podzemních bytech lektáním usmrcoval.

Unášel i malé dti, jež teprv po mnohých létech

a zdivoilé opt vypouštl.*)

Div.

Div byl vyobrazen jako pták, jehož kik ne-

štstí znamenal. '^)

Vel
Vel (Volos) ochraoval dobytek domácí a

ctn byl zvlášt v Roštov v Ruších.^)

Piivnik.

PUoník (Pelvít) byl bh bohatství a co ohnivý
drak lítal v dm i v stodoly, pinášeje bohatství. *)

Polednice,

Polednice, Polúdnice, Divé zeny byly zlé by-
tosti, jež zvlášt o polednách svou záhubnou moc
po lesích provádly a matkám, které od dtí ode-
šly, dti unášely. O žních picházívaly polední

dobou k dlníkm na pole, nezbedn od nich

nco k obdu žádajíce. •')

Rusalky.
Rusalky byly mladé panny, jež na hlav ruso-

a prostovlasé mly zelený vnec, zdržovaly se

pi ekách, *') houpajíce se na vtvích. ')

') Vzteklý jako Vlkodlak. Poekadlo polské.

') Aby na t Div pisel

!

Poekadlo maloruské.
*) Vele ! Vele ! dubec stojí prosted dvora. Staro. iiár. píse.
*) U nich se Plívn(k uhnízdil i=r vse se jim daí. Po. cs.

Odtud pKvný t. j. hojný, bohatý, u p. plivne žito t. hojné

na sím.
^) Prosí o to jako P(polednice. Poekadlo lužické.

Srovnej u Nmc : Holzwcibchen.
*) Srovnej ruské ruslo zn eišt.
"*) Pozstatky rnsadelních svátk (rusadeí) v asu letninéni
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Víly.

Víly byly mladé , zpanilé panny v tenké,

bílé roucho obleené, bydlely ve skalách, na vr-

ších, stráních a v hustých hvozdech. Byly by-
tosti dobré povahy, jest-liže však je nkdo ze vše-

tenosti pohnval, zvlášt když jim pekážel u
veerním plesání a kolovaní jejich, na tom se

mstily, buclto ruku, nohu, neb ob dv jemu uste-
lily, ano i srdce proklály, tak že svou svévol-

nost smrtí zaplatiti musil.^j

Slované mli mnohé domácí bžky, jež ctili

pod obecnými jmény

:

Šetka'0 (šotka), Skiiksi^){Kistka), Hospodáíka,

jejž v tajném míst ukrytého mli a díve než

nco pedsevzali, s ním se radili.

*
* *

Kodiny slovanské skládaly se z více rodin

(ce/é), jimž nejstarší z nich co glava eledina pod

jsou u nás máje (okleštné, oloupané brízy, smrky), jež

mládenci ped domem a ku poct dvat a svých mile-

nek stavjí. A posud se svatodušní týden u Rusínv na-

zývá rusalný.

') Holka jak Vila, a vdá se, hnila. Poekadlo srbské.

VÚij t vzaly ! Poekadlo srbské.

Tam okolo Strena
cesta nebezpena;
pod zámkem sa skryly

v bílých plachtách V(ly.

Na lukách po Váhu
asto se kiípajú,

po poli širokom

tancúvaju skokom
;

koho ráz pochytiu

tak ho dloubo vrtiu,

až pokial v ioh hrsti

dušu nevypásti. Národní píse slovenská.

') Má Sokn (Hospodáíka) zzz vše se mu daí. Po. eské.

') Není ani Skítka doma. Poekadlo eské.
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jménem oi i déd vládl, a okolo toho dda svého
stavli chalupy své do kola — ddiny (vesnice).

Po smrti otcov, pokud potomci jeho v nedíl-

no»ti zstávali, vyvolen byl vládyka nebó-li sta-

rosta, kterýžto pak sám zastupoval na snmích
rodinu svou. Ostatní mužští v rodin obírali se

po výtce polním, ženské pak domácím hospodá-
stvím. ^) Všickni eledníci byli mezi sebou rovni

a staí Slované ani neznali otrokv, le ve vojn
zajatých. Dti všecky sluly otroky, -) a když
dít (rob) k práci (robot) dosplo, slul chlapec

rabejn, holka raboii a robili (orali, pracovali) za

dda spoleného. Chlapci, dospvšímu vku ji-

nošského, stíhány byly vlasy pi zvláštní sla-

vnosti, jež se postiziny nazývala.

Slované mli více žen, a však jedna z nich

vždy hlavní hospodyní byla. Ženy u nich byly viibec

ctnjší a váženjší, než u jiných národ, a slo-

vanských žen cudná vrnost i oddanost se zvlášt
vychvaluje a o nich se vypravuje, že asto samy
se usmrcovaly, nechtjíce žíti po smrti manžel.

Všickni starostové byli zemane t. j. majetníci

ddin nebo-li statk pozemských, svobodných, a

zemane, kteí vládli velikým potem statkv po-
zemských a to ddin skrze nkolikero pokolení,

skili lechové, z nichž pozdji šlechticové povstali.

A takový lech neb starosta, který zastával spolu

také úi-ad náboženský, slul hiéz. Knží z po-

•) Vsjak ot svj eledi vojevodi.

mužie pášu. ženy ruby stroj á :

i umre-li <jl^va eledina.

dti vs tu zbožiem v jedno vládli,

vládykn si z roda vyberiiee.

ký plzué-dle v snpmy chodí,

chodí s kmetmi, s léchy, vládvkami. Lib. siid.

') Otrok zz: kdo otci patí, kdo oeckV-mi roky fslovy) se

Hdí a spravuje.

Posud sluje u Krajincú díté — otrok.
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átku sloužili bohm a zárove nad lidem vládli,

jakož staroeské knz oba nynjší významy knéz

a knize zastupuje ; potom však, když bohoslužby
mnohonásobné, nesnadné a nevždy píjemné byly,

povolávali knzi k vykonávání služeb všelikých

u pr. ke konání krvavých obtí, istní a opa-
trování chrámv, lití bžkv a p. jiné osoby, a

tak povstaly zvláštní zbory, ne již knzi v p-
vodním smyslu, ale boží sluhové, knžím (kní-

žatm) podízení, pod jménem popi neboli zerci,

k nimž snad i tak eení vlchevci a vlchvice^ roz-

liní hadai (hadaky), jako ze ttin a tabulek, (kou-

zelníci, arodjnici, ernoknizníci [psaným knihám
rozumjící]), z letu a zpvu ptactva (píakopravci),

z drobu hovadského (navazai) a j.

Nejvyšší boží sluha slul kríve od krve, proto

že obt krvavou konal, ml sídlo své v Arkon
a správu nad ostatními knžími, od nichž zvolen

byl. Na druhém stupni hyVi vedalové ci vajdeloti,^)

již vštili, zpytovali vli božskou v dležitostech

národu pochybných, výroní obti a soudy ko-
nali. Na tetím stupni byli mikové i mukové, již

týdní obti v den svátení obstarávali. A nej-

nižší byli rabové, již denní bohoslužby konali.

K ádu tomuto náleželi i péi^cové, kteí varitem

zvuným a pním vzbuzovali lid k zachování
víry; oni byli lidu i bohm zvlášt mili.'^)

Božnice byly dvojí, hlavní a zvláštní. Hhiv-
ní božnice byla u severních Slovan v Arkon
a u Cech nejspíše na Vyšegrad svatém^; a

') Srovnej veda zr véda a sic. vajda ~r soudce. I zvláštní

knéžky mjdclothf l)yly, jež toliko Zcmén sloužily a zv-
stovaly vci, pouze ženských se týkající

') Pévce (lol»ra niilujú bozi

:

pj, tob. od nich dáno
v srdce protiv vrahóm. Ruk. král. Záboj 50— 52.

') V Libušin otn zlat sédl.

sdl otn, svété Vy8cj;rad. Lib. súd.
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stavna byla ozdobn z díví, dlíc se ve dv,
ve vnjšek ili pedsíni a ve vnitek ili svatyni.

V pedsíni byly na stnách umlé devoezby, u
prosted svatyn, jež na sloupoví spoívala a o-

ponami obestena byla, stával hlavní bh na zvlášt-

ním podstavku bud ze deva v ohromné veliko-

sti udlaný, aneb malý z kovu ulitý, a kolem hlav-

ního boha stáli jiní menší bžkové a rozesta-

veny byly posvátné korouhve i koisti a zbroje,

na nepátelích dobyté a bohm obtované. V ped-
síni staveno na odiv, cokoliv ml národ drahého

a vzáctného ; nebo celý národ musel jisté po-

platky k hlavní božnici odvádti. Zvláštní bož-

nice, ostínná stromy posvátnými, stávala u pro-

sted každého hradu ili ve hlavním sídle kaž-

dého kraje aneb v háji, hradu píležícím
;
podo-

bala se hlavní božnici a krajané toliko sami o

ni péi vedli.

K oištní hích svých koupali se v ohni, kte-

rážto slavnost slula: kupadlo neb sobotky.^)

Ob (teba) byla bud obecná (národní) neb

zvláštní (domácí). Obecná ob konala se na uritý

den a k uritému bohu, zvláštní pak vržením hebí
(los) ustanovena byla k vyvarování vší závisti

a zjaení se bohv.'^) Zvláštní ob se vykonala

v témž míst, kde se njakého dobra u p. ví-

tzství dosáhlo, bud v té hodin a toho dne, aneb

k tomu uren byl zvláštní den u p. na úplku
msíce. K zábitné obti (ž e r t v ) pivádli voly,

jalvky srsti ervené, kozly, ovce a drbež ano

') Obyej tento se posud u nás /uchoval v ^-páleni svato-

janského ohne", kteréž podnes u Rus kupadlo, u Polák
sohotkij, avšak u Uskok v Dalmácii koledou se nazývá. Jest-

liže naše koleda a koledování není njaká památka nábož-

ného obyeje })ohanskélK>, snad prý na Koljadu (bžka
zábavy), nelze rozhodnouti.

') Nezjarte se bozi svému sluze,

ež nepálí ob v dnešním slunci. Ruk. král. Cestm. 135— 136.
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i lidi zajaté a zbra nepátelskou.^) Též ode

všech prvenc obilních obtováno bylo a obf
taká slula oéenky,^ prvstky medu a mouky na-

zývali pi^azmu. Cás obtí kladli na ohe, k n-
muž zvláštní úctu mli,^) a druhou vtší ástku
dali lidu, kterýž ji sndl, a kolem obti zápalné

chod bohm slávu hlásal.^) Kdo nieho neml,
obtoval aspo ástky vlas a neht svých. Každý
ot elední obtoval Skítkm svým a v soumraky
dával bohm pokrm pode všecky stromy posvátné

a klanl se jim.

K obtování zvolili sob hory, skály*) a háje,

zvlášt v doubrav posvátné u starobylého dubu
neb u lípy-") obtovali, a božnice své stavli nejvíce

na vrších. Háje, role a vody byly posvátny;

v posvátném háji nesmlo se díví káceti, posvátná

') I tamo bohm spásám
dat množství obti,

a jim hlásat milý cli slov

i jim oruží pobitých. Ruk. král. Záb. 243— 247.

') A posud v jižních echách J)oží ohcTÍ" se jmenuje a

podnes jemu od každého jídla k obdu pipraveného kou-

sek dávají, domnívajíce se, že plaménkové domácí pri

schzkách svých sob vypravují, kdo co dostává.

*) Prokni ida kol obti bohóm slávu hlásáse

i zacházeje zczvucti nemeškáse.

Ruk. král. estm. 177-178.

*) Na vrs škál)/ zaníti ob. Ruk. král. Cestm. 160.

*) K líp lnuli Slované zvláštní láskou, jakož v národních

písních Stí hojná zmínka o ní dje a posud jest národním

stromem Slovaniiv.

eská národní píse:
Hoela lípa, hoela,

pod ní panenka ležela;

jiskiiky na ni padaly,

mládenci pro ni plakali,

upomíná na staroslovanský obyej, dle nhož padlé dívky

smrtí trestány bývily.
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zem se nesmla vzdlávati a v posvátné vodé
nesmlo se loviti. Staí Slované, zvlášt Cechové,

užívali zbran vždy jen k obran vlasti a hájení

sebe. Jest-liže se obávali pepadení nepátel-
ského, uízli ratolístky z háje posvátného a po-
slali je sousedm svým na znamení, že se volají

ve jménu bohv na pomoc proti nepíteli. Ko-
rouhve posvátné, jež se chovaly v božnicích, ne-

brali s sebou do pole, le v poteb kruté, když
celý národ ml býti povzbuzen, a tu žerci nesli

bžky, co domnlé ochránce, také do bitvy. Pokoj
uzavírali podáním sob rukou a obapolnou vý-
mnou hrsti trávy a nkolika vlas, na poutci

ustižených.

Krakuji^) byli bohm milí ; havran^ sova^)

a sýc vštili žalost a smrt, straka hosti,*) ku-

kaka bolest a žel, sýkora osud, zluna povtrnosf
a sokol byl znakem vrnosti.

Tla mrtvých se bud pálila*) aneb vždy po
západu slunce pochovávala*) na vrších, v lesích

a po rolích. Popel s kostmi v popelnicích za-

hrabán, zbran a náadí, ozdoby a šperky oblí-

bené, též pokrm a nápoj do hrobu pidáváuy.
Dle dstojnosti zemelého se delší neb kratší as
u hrobu želelo, manželky do tidcátého dne, jest-

liže sebe samy též nevrhly do ohn. Píbuzní
želeli toliko do tetího dne. Potom pálili ohe den,

dva ano i po devt dni, za dne i v noci, a ím
slavnjší zemelý byl, tím vtší hranice na ža-

rovišti hoela. Do ohn odv a mnohé pozstalé

') I vyhání z hájev vs krakuje. Ruk. král. Slav. 36.

I plasichu krakuje z lesóv. Tamže 130.

') Sova na steše kvílí, umíti komus po chvíli. Pís. pol.

•) Straka piletla, dostaneme ho8ti. Poekadlo eské.

*) Doniž mrtev nezžen. Ruk. král. Cestm. 232.

') Tamo k vrchu pohebat mrch. Ruk. král. Záb. 242.
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dosti drahé véci zemelého i své bohm k obti
házeli ; s nákem okolo hrobu chodili a obchá-

zejíce neohlíželi se, toliko deva, kamení, listí

neb zem pes sebe házeli. A takováto slavnost

nad hroby slula trizna a. slavila se ke cti bž-
kv podzemských, aby zjednali od nich pokoj du-

ším zemelých. Potom nakopeny nad hroby mo-
hyly ili kopce, tu vtší a vyšší, tu menší a nižší,

jak který zemelý považován byl za více neb
mén dležitého.

Jakousi temnou nadji v budoucnost mli,
a domnívali se o nesmrtelnosti duše, již sob v po-

dob ptáka pedstavovali, ana z tla vypuštna
jako vtík s místa k místu tkala a poletovala,

pokud tlo pohbeno neb spáleno nebylo.*) Du-
še spravedlivého picházela nejdíve na urité
místo. Svtlo dáno bylo duším dobrým a tma
duším zlým. Místo, kde duše zemelých odpo-

ívaly, slulo niva neb náva.'^)

') Vyrazí z junose dušu, dušicu,

se výlete pkným, táhlým hrdlem,

z hrdla krásnýma rtoma.

Aj tu leže, teplá krev

za duŠú tee, za odletlú. Ruk. král. Jel. i 8— 22.

Aj, a vyjde duŠa z rvúcej huby,

vi/leté na drvo. Ruk. král. Cestm. 230—231.
Tamo i vele dus téká

smo i po devech. Ruk. král. Záb. 238—239.
Vyhcéla duše z cela,

žáden neví, kaj lecela,

sedla ona na háj íek,
na ten zelený trávníek. Morarská národní píse.

') Potom Krok jide do nav i,

tri dcery mudré ostaví. Dalimil k. i.

Srovnej staroeské unaviti zz zabiti

.

Srovnej Kímanv : 7invis a Charon,
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